راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
وش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ:
ﺑﻄ ی را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ وی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﭙ ی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف آﺑﮑﺸﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ را وی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ،ﺻﻮرت و ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘ ﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺪت  4اﻟﯽ  6ﻣﺎه از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و وزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ وی ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس:
ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ را ﺑﻪ وش ﺮ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺎن وز رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ:
در ﻫﻔﺘﻪ اول ،ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  2ﺑﻪ  10ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ دوم ،ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  4ﺑﻪ  10ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ،ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  7ﺑﻪ  10ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ ﻃﻮ ی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺪ ﺞ ،و در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ را ﺑﺎ آب ﻏﯿﺮ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺨﻠﻮط و ﻧﮕﻬﺪا ی ﻧﮑﻨﯿﺪ.

وش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ وی ﺳﻄﻮح:
ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ را وی ﺷﺎﻧﻪ ،وﺑﺎﻟﺸﯽ ،ﻣﻠﺤﻔﻪ ،ﺣﻮﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﭙ ی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل را وی وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﺒﺎﯾﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺖ اﺳﭙ ی ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﻣﺼﺮف ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎ ی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ،ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرش ،ﻗﺮﻣ ی و اﻟﺘﻬﺎب ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺒﻮد -،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺎدی از دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎ ج ﺷﺪن ﻣﻮاد زاﯾﺪ از ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺎد دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿ وی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ،از ﺷﺪت اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ.
ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ:
ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺿ و ی اﺳﺖ ،ﺻﺒﺢ ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺻﺎﺑﻮن و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟ وم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ را ﺧﺸﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺧﻨﮏ آب ﺑﮑﺸﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻮﺳﯿﻮن ﻫﺎ و ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،از وﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻮازم آراﯾﺶ و ﮐﺮم ﻫﺎی ﭼﺮب ،ﻣﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘ وﺳﻪ رﻫﺎﯾﯽ از
دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮔﺬا ی ﭘ وﮐﯿﻮﺗﯿﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺮک ﻋﺎدات ﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ:
ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﺤﺮک را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬا ﺪ و از وﺳﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ﺳ خ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭼﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از اﺳﺘﺮس دو ی ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺎدات ﺮ را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و زش ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺎد ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و وﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟ وم از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺳﺮد آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﺑﺪون ﭼ ﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒ ﺪ.
ﭼﻨﺪ وش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿ ی از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد دﻣﻮدﮐﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان:
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل را ﻫﺮ ﺷﺐ وی وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﭙ ی ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺤﻔﻪ و ﺣﻮﻟﻪ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در وز ﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ آﻟﻮده را ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺗﺎ  3وز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ:
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ در ﺣﺪ داﻧﺶ ﻣﺎ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺧ ﺪار اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

